
 Beste mensen, 

  

Vandaag was de 6e en laatste winterseriewedstrijd in het Kralingse bos in Rotterdam. Hoewel 

enkele atleten niet voluit gingen (Rob, Ronnie en Anne) of ontbraken (Andre, Wilfried en 

Annelies) waren er toch weer enkele goede resultaten. 

  

Rob, Rick, Abhinabha, Remco, Ludwig en Peter gingen er snel vandoor en vormden na 1 

ronde de kopgroep. Nieuwkomer Abhinabha kon Rob het langste volgen, maar moest hem na 

3 ronden laten gaan. Daarna ontspon zich een strijd tussen Rob en Rick. In de 6e ronde sloeg 

Rob het beslissende gat en hij wandelde ontspannen naar de overwinning. Met 51.46 

wandelde hij naar zijn 2e tijd ooit. Rick bleef binnen de minuut van Rob en verbeterde 

opnieuw zijn PR. Dit staat nu op 52.41. Rick is technisch veel vooruitgegaan en hij heeft dat 

inmiddels ook goed omgezet naar snelheid. Vorige week wandelde hij nog de 80 km 

Winterswijk-Arnhem. De strijd om de 3e plaats bleef tot het einde toe spannend. Uiteindelijk 

lukte het Peter Van Hove op te rukken van plaats 6 naar plek 3. Met 53.36 bleef Peter maar 

een halve minuut boven zijn PR. Hij is weer helemaal terug! Remco de Bruin werd in de 5e 

ronde door Peter gepasseerd, maar bleef de hele tijd kort achter hem wandelen. Omdat beiden 

een goed eindschot hadden, kon Remco op het eind het gat niet meer dichten. Wel was er met 

53.49 weer een nieuw PR voor hem. Ludwig Renard ging eerst met de kop mee, maar viel in 

de 5e en 6e ronde een flink eind terug. In de laatste 2 ronden bleek Ludwig nog wat extra te 

hebben en was hij de snelste van het hele veld. Hij kwam net na Remco over de streep in 

53.51, een halve minuut boven zijn PR.  

  

Ronnie en Anne gingen zoals gezegd niet voor een PR, maar zij wandelden geruime tijd 

samen op, op afstand van de kopgroep. Halverwege leek het erop alsof ze toch nog voor een 

snelle tijd voor Anne gingen, maar uiteindelijk bleven de rondentijden te veel rond de 5 

minuten schommelen. Ronnie nam nog afstand van Anne, die wel haar tweede tijd wandelde 

(46 sec. boven haar PR). 

  

Abhinabha startte zeer snel en langs de kant was er wat gemor over zijn techniek. Toen hij het 

rustiger aan deed, bleek hij technisch heel behoorlijk te kunnen snelwandelen. De laatste 3 

ronden was zijn tempo ook weer goed, zodat hij uiteindelijk nog tot een mooie tijd kwam 

(55.50), uiteraard een PR. Hans Drijvers kwam tot zijn beste tijd sinds zijn come-back. Hans 

van Wakeren was goed onderweg, maar na 8 ronden was het op. 

  

Op de 5 km een zeer goede tijd van Dirk: 25.19. Hub was met 27.21 ook weer snel. Udo had 

de schrik nog in de benen van een auto-ongeluk vrijdag en koos daarom voor de 5 km. Met 

28.49 wandelde hij toch een goede tijd. Bas wandelde zelfs een PR na een goed opgebouwde 

race. Liesbet en Sandra kwamen allebei tot hun beste tijd van deze winter. Gerard sprintte 

samen met Sandra en dat leverde hem een PR op. 

  

Na afloop werden de prijzen over de hele winterserie uitgereikt. Ook mocht ik de klimcup aan 

Rob uitreiken en de 5 bekers van de snelwandelwisselbokaal 2013-2014 (aan Mona, Jasper, 

Rob, Ronnie en Anne). 

  

Over 2 weken zal de eerste grote afspraak van het voorjaar zijn. Zelf ga ik met 5 atleten naar 

Lugano (Zwitserland) voor een grote internationale wedstrijd en voor de anderen is er de 

eerste grote baanwedstrijd in Rotterdam. Iedereen al vast veel succes, probeer het voorjaar een 

goede start mee te geven! 

  



10 km 
  

1. Rob Tersteeg 4.40-9.19-13.55-18.39-22.24-28.07-32.51-37.35-42.19-47.00-51.46 

2. Rick Liesting 4.40-9.20-13.59-18.43-22.25-28.13-33.02-37.55-42.54-47.46-52.41 PR 

3. Peter Van Hove 4.44-9.29-14.17-19.01-23.51-28.48-33.45-38.45-43.43-48.42-53.36 

4. Remco de Bruin 4.42-9.22-14.08-18.58-23.55-28.51-33.55-38.55-43.53-48.55-53.49 PR 

5. Ludwig Renard 4.42-9.25-14.11-19.10-24.21-29.27-34.27-39.27-44.34-49.20-53.51 

6. Ronnie Timmermans 5.12-10.09-15.03-20.04-24.55-29.53-34.55-39.51-44.51-49.46-

54.43 
7. Anne van Andel 5.12-10.09-15.03-20.04-24.55-29.53-34.55-39.51-44.55-49.59-54.57 

8. Abhinabha Tangerman 4.40-9.19-13.56-18.56-24.19-29.45-35.40-40.48-45.49-50.47-

55.50 PR 

9. Hans Drijvers 5.14-10.24-15.35-20.46-25.59-31.14-36.29-41.47-47.04-52.18-57.25 

10. Hans van Wakeren 5.37-11.12-16.47-22.26-28.04-33.46-39.30-45.19-51.50-58.10-

1.04.32 
12. Sandra de Graaff 6.30-12.50-19.10-????-32.06-38.34-44.58-51.38-58.19-1.04.52-

1.11.13 
overige tijden: 11. Bauke te Nijenhuis 1.09.29, 13. Muriel Oger 1.12.52, 14. Anita Bakker 

1.13.06, -. Truus van Wijnen DNF 

  

5 km 
  

1. Dirk Bogaert 5.03-10.32-15.59-20.39-25.19 

2. Hub Kaenen 5.28-11.20-17.12-22.15-27.21 

3. Udo Münster 5.41-12.03-18.25-23.51-28.49 PR? 

4. Bas van Andel 6.00-12.23-18.45-24.00-29.06 PR 

5. Liesbet De Smet 5.50-12.03-18.25-23.58-29.27 

6. Sandra Maas 6.00-12.23-????-24.52-30.46 

overige tijden: 7. Gerard Wildeman 30.46 PR, 8. Han Holtslag 32.48, 9. Ad van Oijen 33.17, 

10. Joost van der Plicht 33.20, 11. Lucia Asensi 33.41, 12.Stijn van Nierop 35.44, 13. Yvonne 

Grootswagers 36.49, 14. Bernard Krabbendam 39.34 

  

3 km 
  

1. Mona Münster 6.09-13.17-19.05 PR 

2. Franziska Spies 6.30-????-20.07 

overige tijden: 3. Marjolein Schlüter 22.14, 4. Veronica Bunschoten 22.18, 5. Anne van 

Nierop 23.08 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Frank van Ravensberg 

  

 


